
 

Daglig rengøring: 

1. Ryst beholderen grundigt før brug. 

2. Fortynd ca. 50 - 100 ml PALLMANN CLEAN med 5 liter 
vand og aftør med en moppe eller klud. 

3. Efter 60 minutter kan overfladen anvendes.  
4. Den korrekte vedligeholdelsesrutine findes på 

doorhangers og i folder, som udleveres af gulvsliberen. 

Vedligeholdelse 

 

CLEAN 
Velegnet til daglig rengøring af følgende overflader: 

 Lakerede parketgulve og hårde trægulve 

 Lakerede korkgulve 

 Olierede og voksede parketgulve og hårdtræsgulve 

 Olierede eller lakerede plankegulve 

 Linoleum 

 PVC 

 Naturlige og syntetiske stengulve 

Produktegenskaber/fordele: 

Vandbaseret, neutral, universalrengøringsmiddel til snavsede 
gulve. 

 Nemt at anvende 

 Hudvenligt (Det anbefales altid at anvende 
beskyttelseshandsker) 

 pH-neutral 

Vandbaseret gulvrengøringsmiddel 
 

 
 

Velegnet til grundig rengøring af: 

 Olierede og voksbehandlede trægulve, parketgulve og 
plankegulve 

Tekniske Data: 

Emballage:   plastikflaske 

Enhedsstørrelse:   0,75 liter 

Hyldetid:   ca. 24 måneder, beskyt mod frost 

Forbrug/Daglig rengøring: ca. 50 - 100 ml/5 liter vand 

Forbrug/Grundrengøring: ca. 200 ml. Til 5 liter vand* 

Arbejdstemperatur:  18-25°C ved 35-65% relativ 
luftfugtighed 

* Blandingsforholdet afhænger af mængden af snavs, fra 200 ml/5 liter vand op til 
ufortyndet. Den præcise vedligeholdelsesrutine findes i flyers, doorhangers og i 
plejeinstruktionerne. 

 
Overfladeforberedelse: 

Fjern spor efter snavs, støv, fedt, olier eller voks med en moppe, 
kost eller støvsuger. Er der olie, fedt eller voks på overfladen, 
skal der udføres en grundrengøring først (CLEAN STRONG). 



 

 

CLEAN 
 
Grundrengøring af olierede/voksede parketgulve og hårde 
trægulve, der er behandlet med PALLMANN produkter. 

1. Ryst beholderen grundigt før brug. 

2. Vurder mængden af snavs og fortynd PALLMANN CLEAN i 
den rette mængde. Ca. 200 ml/5 liter vand op til ufortyndet. 
Den overflade, der skal rengøres, skal kun overtørres med 
fugtig klud (ikke drivvåd). Lad produktet virke i ca. 2 – 5 
minutter og skrub herefter overfladen. 

3. Vask snavs fra overfladen med en passende moppe, 
gulvklud eller gulvvaskemaskine. 

4. Efter rengøring skal overfladerne altid tørres efter med en 
fugtig klud eller lignende med rent vand. 

5. Når overfladen er tørret kan gulvet anvendes. 

6. Rengør værktøj med vand efter brug. 

7. Det grundigt rensede parket kan genbehandles med den 
ønskede olievokspleje (PALLMANN MAGIC OIL 
produktlinjen) 

8. Den korrekte vedligeholdelsesrutine findes på doorhangers 
og i folder, som udleveres af gulvsliberen. 

 

Arbejds- og miliøbeskyttelse: 

Ikke brandfarlig. Under brug skal du bruge barrierecreme, beskyttelseshandsker og 
sikkerhedsbriller. Sørg for god udluftning. 

Sikkerhedsforskrifter: MAL-Kode: 00-1 (1993) Opbevares utilgængelig for børn. 

 

Bortskaffelse: 
Må ikke udledes i kloakker, vandløb eller deponi. Bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med de 
lokale / officielle direktiver som genanvendelige beholdere. Kassér beholdere med rester og 
restprodukter som specialaffald, hvis det er nødvendigt. 

 

De ovenstående informationer er baserede på vores erfaring og grundige 
undersøgelser. Variationerne i associerede materialer og forskellige konstruktioner 
og arbejdsforhold kan ikke tjekkes individuelt eller under indflydelse af os. Kvaliteten 
af jeres arbejde afhænger derfor af jeres egen professionelle vurdering og 
produktanvendelse. Såfremt der er tvivl, udfør en lille test eller få teknisk vejledning. 
Overhold de anbefalede anvendelsesområder fra producenten. 

Udgivelsen af dette produktdatablad omstøder alle tidligere produktinformationer. 
De respektive opdaterede versioner af dette datablad kan findes på vores 
hjemmeside: www.pallmann.net, www.jtrading.dk 

 

Vigtige noter: 

 Optimale betingelser er 18 til 25 °C og relativ luftfugtighed < 
65%. Lave temperaturer og høj luftfugtighed forlænger 
tørretiden, høje temperaturer og lav luftfugtighed. 

 I original emballage er hyldetiden mindst 24 måneder, når det 
opbevares i relative kølige områder. Forsegl grundigt åbnet 
emballage. Beskyt mod frost.  

 Nybehandlede gulve kan behandles med PALLMANN 
CLEAN, når de er gennemhærdede. 

 Nyolierede overflader må først rengøres efter 12 timer (NB. 
SOYABASE PLUS og MAGIC OIL 1K EASY efter 4 til 7 dage) 
med PALLMANN CLEAN. 

 Regelmæssig vedligeholdelse forbedrer den visuelle 
fremtræden og forlænger levetiden på lakerede overflader. 

 De følgende standarder og publikationer er gældende og 
særligt anbefalede: DIN 18 356 ”Arbejde med parket og 
klodsetræ” og DIN 18 365 ”Arbejde med gulvbelægning”. 
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